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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Οι τρόποι ζωής που απαντώνται στις διάφορες κοινωνίες του πλανήτη μας, 
τα οικονομικά συστήματα που αναπτύσσονται, ακόμη και αυτή η ύπαρξη των 
ανθρώπων και των άλλων έμβιων όντων εξαρτώνται αποκλειστικά από την 
ηλιακή ενέργεια και τους φυσικούς πόρους που αντλούνται από τον πλανήτη 
μας. Είναι σήμερα γνωστό ότι η ανάπτυξη μιας χώρας εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την επιστημονικά ορθή και προγραμματισμένη εκμετάλλευση και 
αξιοποίηση των φυσικών πόρων. 

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να βοηθήσει το μαθητή της Β΄ Λυκείου να γνωρί-
σει, κυρίως, ποιοί είναι οι φυσικοί πόροι, ποιά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότη-
τές τους και ποιές οι χρήσεις τους. Η προσέγγιση αυτή είναι το βασικό πρώτο 
βήμα για να μπορέσει να αναπτύξει την αίσθηση της ορθής αξιοποίησής τους 
και γενικά της ορθολογικής διαχείρισής τους. Οποιαδήποτε μορφή διαχείρισης 
για να είναι αποτελεσματική προϋποθέτει τη γνώση του αντικειμένου το οποίο 
είναι υπό διαχείριση. 

Το βιβλίο επίσης έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει το μαθητή και αυριανό πο-
λίτη στην έννοια του περιβαλλοντικού κόστους, το οποίο αναπόφευκτα προ-
κύπτει στην προσπάθεια της όλο και μεγαλύτερης αξιοποίησης των φυσικών 
πόρων. 

Στο πλαίσιο αυτό η προσπάθεια των συγγραφέων απέβλεπε σε ένα κείμενο, 
αποτέλεσμα διεπιστημονικής προσέγγισης του θέματος, που να είναι σε έκτα-
ση και βάθος κατάλληλο για την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών 
της Β΄ Λυκείου. Η διεπιστημονική προσέγγιση είναι βασικό χαρακτηριστικό 
μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των φυσικών πόρων. 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

1.1.  Γενικά 
Με τον όρο «φυσικοί πόροι» σύμφωνα με διάφορες 

ερμηνείες που έχουν δοθεί, εννοούμε: 

  Χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος 
ικανά να καλύψουν ανάγκες του ανθρώπου. 

  Αγαθά ή υλικά παρεχόμενα από τη φύση.

  Τα πρωταρχικά και μη μετασχηματισμένα από 
τον άνθρωπο συστατικά της φύσης που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη βασικών 
ανθρώπινων αγαθών.

  Τα πρωταρχικά βασικά και όχι παραχθέντα από 
τον άνθρωπο αγαθά.

  Οτιδήποτε στη φύση που ο άνθρωπος έχει την 
ανάγκη του για τον ίδιο ή τους απογόνους του.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, όλοι οι ορισμοί 
που έχουν δοθεί στην έννοια “φυσικοί πόροι” έχουν 
δύο κοινά χαρακτηριστικά:

1.  ότι τη σχετίζουν με την ικανοποίηση των βασι-
κών αναγκών του ανθρώπου και

2.  ότι αναφέρονται στη φυσική δημιουργία και ύπαρ-
ξη των πόρων αυτών.

Δηλαδή φυσικοί πόροι είναι ουσιαστικά οι παραγω-
γικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα των παραγωγικών 
δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περι-
βάλλον και που για τον σημερινό άνθρωπο μπορούν, 
ή για τον μελλοντικό άνθρωπο θα μπορέσουν, να 
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του. 

Είναι σήμερα γνωστό σε όλους ότι η ανάπτυξη μιας 
χώρας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιστημο-
νικά ορθή και προγραμματισμένη εκμετάλλευση και 
αξιοποίηση των φυσικών της πόρων.

Με τον όρο εκμετάλλευση και αξιοποίηση εννοούμε 
την καλλιέργεια και εκμετάλλευση του εδάφους, την 
ανάπτυξη και εκμετάλλευση των δασών, την εξόρυξη 
και εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων, την εκμετάλ-
λευση του αλιευτικού πλούτου των θαλασσών, την 
αξιοποίηση των βοσκοτόπων για τη διατροφή των 
παραγωγικών ζώων, την άντληση και εκμετάλλευση 
των υγρών καυσίμων, την αξιοποίηση του φυσικού 
κάλλους, την εκμετάλλευση του υδάτινου δυναμικού 
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του πλανήτη μας, την αξιοποίηση των πάσης φύσεως 
μορφών ενέργειας κ.λπ. 

Είναι όμως επίσης γνωστές σε όλους μας σήμερα οι 
δυσμενείς επιπτώσεις που έχει και θα έχει ακόμη πε-
ρισσότερο στο μέλλον, κυρίως στην ισορροπία του οι-
κολογικού και περιβαλλοντικού συστήματος, αυτή η 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση από τον άνθρωπο των 
φυσικών πόρων του πλανήτη μας, με αποτέλεσμα να 
διαγράφεται ήδη σοβαρός κίνδυνος και απειλή και γι’ 
αυτή ακόμη τη ζωή και επιβίωση του ανθρώπου πάνω 
στον πλανήτη Γη. 

Είναι επομένως αναγκαίο να ληφθούν σύντομα 
μέτρα για τον περιορισμό αυτών των δυσμενών επι-
πτώσεων με την ορθολογική διαχείριση των φυσικών 
πόρων. 

1.2. Διαχείριση φυσικών πόρων 
Κάθε δραστηριότητα σχετική με τους φυσικούς πό-

ρους πρέπει να είναι καλά σχεδιασμένη, οργανωμένη 
και αποτελεσματική, ιδιαίτερα τώρα που έχουν γίνει 
πολύ σαφή τα δυσμενή αποτελέσματα της κακής μέ-
χρι σήμερα αντιμετώπισης του θέματος και της προ 
οφθαλμών αμείλικτης πραγματικότητας που οδηγεί 
το φυσικό περιβάλλον σε συνεχή υποβάθμιση. Η απο-
τελεσματικότητα των δράσεων για την επιτυχία των 
σκοπών και των στόχων της διατήρησης και αναβάθ-
μισης των φυσικών πόρων, παράλληλα με την αξιο-
ποίησή τους, είναι ευθύνη όλων όσων εργάζονται για 
το σκοπό αυτό. Το σύνθετο όμως του προβλήματος 
επιβάλλει προσπάθειες όλων αυτών που ασχολού-
νται με το θέμα να συντονίζονται και καθοδηγούνται 
μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται διαχείριση 
(management). Η διαχείριση επομένως είναι ο ακρο-
γωνιαίος λίθος της αποτελεσματικότητας των μέτρων 
που λαμβάνονται και σχετίζεται με τις ρυθμίσεις που 
αφορούν τις οργανωτικές διαδικασίες και την εκτέλε-
ση των εργασιών. 

Ένας γενικός ορισμός της επιστήμης της διαχεί-
ρισης σε σχέση με το περιβάλλον μπορεί να είναι ο 
εξής: «Διαχείριση είναι η τέχνη και η επιστήμη λήψης 
αποφάσεων που αφορούν την οργάνωση, ανάπτυξη, 

προστασία και διατήρηση ενός οικοσυστήματος».

Σε όλες τις διαχειριστικές προσεγγίσεις και προ-
σπάθειες υπάρχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά 
όπως: 

  Απαιτούν την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων 
οι οποίες ολοκληρώνονται σε τέσσερα στάδια, ήτοι 
παρατήρηση, υπόθεση, πείραμα και επιβεβαίωση.

  Απαιτούν συνήθως τη συνεργασία επιστημόνων 
διάφορων ειδικοτήτων. Αυτό γίνεται επιτακτικό-
τερο όσο το πρόβλημα είναι πολυπλοκότερο ή το 
οικοσύστημα πιο σύνθετο.

  Προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα ή διαφο-
ρές που προκύπτουν μεταξύ των διάφορων στοι-
χείων ή παραμέτρων που υφίστανται μέσα σε ένα 
οικοσύστημα για την καλύτερη λειτουργία του.

   Εφαρμόζονται σε όλα τα οικοσυστήματα ανεξάρ-
τητα της φύσης τους. Δηλαδή η εφαρμογή της δια-
χειριστικής επιστήμης μπορεί να αφορά ένα δάσος, 
έναν υγρότοπο, έναν πληθυσμό πουλιών κ.λπ.

Η επιστήμη λοιπόν της διαχείρισης, αν και περι-
λαμβάνει ένα μεγάλο πεδίο γνώσης, δεν έχει την ίδια 
στενή έννοια άλλων εξειδικευμένων επιστημών. Είναι 
μάλλον μια επιστήμη “μετά” από τις άλλες, με την έν-
νοια ότι για να διαχειριστεί κάποιος π.χ. μια ποσότη-
τα νερού για άρδευση πρέπει πρώτα να έχει γνώσεις 
γεωπονίας και ύστερα διαχείρισης.

Η διαχείριση ενός φυσικού πόρου ή ενός οικοσυ-
στήματος αποτελείται από μια σειρά ενεργειών οι 
οποίες οδηγούν στην πραγματοποίηση των αντικει-
μενικών σκοπών ή στόχων. Η συνολική διαδικασία 
της διαχείρισης διακρίνεται σε τέσσερις λειτουργίες:  
Σχεδιασμός 

Οργάνωση 

Διεύθυνση 

Έλεγχος 

Όλες οι παραπάνω λειτουργίες παρουσιάζουν ισχυ-
ρή αλληλεξάρτηση και η αποτελεσματική τους συνει-
σφορά σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης είναι απαραίτη-
τη για την επιτυχή ολοκλήρωση των σκοπών και των 
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στόχων. 

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία και ανα-
γνώριση σειράς εναλλακτικών ενεργειών, προτάσεων, 
προγραμμάτων, στρατηγικής και πολιτικής από το δια-
χειριστή για την επίλυση προβλημάτων στο μέλλον. 

Οποιασδήποτε μορφής ή τύπου και αν είναι ο σχε-
διασμός μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή πολλαπλούς 
σκοπούς ή στόχους. Για παράδειγμα, η διαχείριση 
ενός δάσους μπορεί να αποσκοπεί μόνο στην παρα-
γωγή προϊόντων ξύλου ή στην περίπτωση των πολλα-
πλών σκοπών και στόχων μπορεί να αποσκοπεί στην 
παραγωγή υλοτομικών προϊόντων, αλλά παράλληλα 
να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πολιτών για ανα-
ψυχή, τη βελτίωση των προστατευτικών ιδιοτήτων 
του δάσους κ.λπ. 

Η οργάνωση είναι ένα στοιχείο διαχείρισης το οποίο 
αναφέρεται στο σύνολο των κανόνων και ενεργειών 
με τους οποίους εναρμονίζονται οι συντελεστές πα-
ραγωγής και κατανάλωσης σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα και χώρο, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυ-
νατή αποτελεσματικότητα. 

Η διεύθυνση είναι η τρίτη λειτουργία διαχείρισης η 
οποία αφορά την εκτέλεση της πολιτικής που οριο-
θετεί η διοίκηση και τη χρησιμοποίηση της οργάνω-
σης για την πραγματοποίηση των γενικών και ειδικών 
σκοπών και στόχων. 

Η τελευταία λειτουργία της διαχείρισης είναι ο 
έλεγχος. Οι προηγούμενες λειτουργίες διαχείρισης 
αφορούν τον προσδιορισμό και υλοποίηση των αντι-
κειμενικών σκοπών και στόχων, ενώ με τον έλεγχο 
διαπιστώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση των συγκε-
κριμένων δραστηριοτήτων. 

Με τον όρο διαχείριση των φυσικών πόρων εννοού-
με την ορθή αξιοποίηση και εκμετάλλευση των πλου-
τοπαραγωγικών πηγών, πράγμα που συνεπάγεται 
και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι αποφάσεις για τη διαχείριση των φυσικών πό-
ρων δεν λαμβάνονται τμηματικά ή μεμονωμένα αλλά 
σε συνδυασμό. Επομένως προκύπτει η έννοια της 
ολοκληρωμένης διαχείρισης φυσικών πόρων η οποία 
μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία οργάνωσης, συ-
ντονισμού και ελέγχου των διαφορετικών χρήσεων 
των πόρων, κατά τρόπο ώστε να παράγεται η μέγιστη 
αξία σε αγαθά και υπηρεσίες από τους συγκεκριμέ-
νους πόρους κατά τη διάρκεια καθορισμένης χρονι-
κής περιόδου. 

Πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα σήμερα έχουν 
δημιουργηθεί εξαιτίας της μη ευρείας και κατάλληλης 
ανάλυσης των πολλαπλών πόρων, των χρήσεών τους 
και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους, προτού παρ-
θούν οι ανάλογες αποφάσεις. 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση μπορεί να βοηθήσει να 
αποφευχθούν ή να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήμα-
τα αυτά, αναλύοντας λεπτομερώς τις επιδράσεις του 
ενός πόρου πάνω στους άλλους, μέσα στο πλαίσιο 
λήψης των αποφάσεων. Στην ιδανική περίπτωση, όλα 
τα στοιχεία και οι παράγοντες ενός οικοσυστήματος 
πρέπει να εξετάζονται κατά τον ίδιο τρόπο δίνοντας 
την ανάλογη βαρύτητα και προσοχή. 

Σήμερα στο πλαίσιο της επιβεβλημένης προσπάθει-
ας πολλαπλής προσέγγισης των φυσικών πόρων, θα 
πρέπει κατά τη διαδικασία της ανάλυσης να υιοθετεί-
ται και να υλοποιείται ο όρος περιβαλλοντικό κόστος. 
Δηλαδή να εκτιμάται το μέγεθος των οικονομικών 
δαπανών που πρέπει να επιβαρύνουν συγκεκριμένη 
ενέργεια ή δραστηριότητα, ώστε να διορθωθούν οι 
ζημιές που προκαλούνται σε κάποιους φυσικούς πό-
ρους. Το τελευταίο αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στη 
χώρα μας, όπου σε πολλά θέματα διαχείρισης φυσι-
κών πόρων εμπλέκονται πολλοί οργανισμοί και υπη-
ρεσίες και λαμβάνονται αποφάσεις οι οποίες δεν στη-
ρίζονται σε ολοκληρωμένες αναλύσεις. 
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